NIKEASSA KOKOONTUNEIDEN 318 PYHÄN
JUMALANKANTAJAISÄN SUNNUNTAI
Pieni ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 6. sävelmä
Oi Kristus, vapaa kuolleiden joukossa, | helvetin voittajana Sinä ylensit itsesi ristille | herättääksesi
kuoleman pimeydessä olevat kanssasi kuolleista. | Me rukoilemme Sinua: | Kaikkivoimallinen
Vapahtaja, | joka omasta valkeudestasi vuodatat elämää, || armahda meitä.
Kristus on tänään sanansa mukaan kuoleman rikkipoljettuaan ylösnoussut | ja lahjoittanut maailmalle
riemun, | jotta me kaikki ylistysveisua huutaisimme näin lausuen: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, |
joka olet elämän Lähde ja lähestymätön Valkeus, || armahda meitä.
Oi Herra, kaikkialla luomakunnassa Oleva, | minne me syntiset voisimme paeta Sinun kasvojesi
edestä? | Taivaassa Sinä asut. Tuonelassa Sinä olet kuoleman rikkipolkenut. | Meren syvyyksiinkö?
Sielläkin on Sinun kätesi, Valtias. | Sinun turviisi me pakenemme ja lankeamme eteesi hartaasti
rukoillen: | Kuolleista ylösnoussut, || armahda meitä.
Kunnia... 6. sävelmä
Ylistäkäämme tänään Hengen salaisia pasuunoita, | jumalankantajaisiä, jotka kaikuvat kirkon keskellä
Jumalan tuntemisen sointuisaa sävelmää | opettaen yhdestä Kolminaisuudesta, | muuttumattomasta
olemuksesta ja Jumalasta. | He kukistivat Areioksen ja taistelivat oikean uskon puolesta, | ja nyt he
alati rukoilevat, || että Herra armahtaisi meidän sielujamme.
Nyt... Dogmistikiira Jumalansynnyttäjälle, 6. sävelmä
Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, | sillä pelastustyön toteuttaakseen
kaikkien Luoja | kävi Sinun puhtaaseen kohtuusi luonnoltaan muuttumatta. | Siihen, mikä sinussa
sikisi, | Hän itse oli persoonallisesti yhdistynyt | ja ihmislapsena kehittyi ja syntyi sinusta eläväksi
ihmiseksi. | Siksi me uskovaiset erotamme kaksi ilmoitettua luontoa. || Oi puhdas ja pyhä, rukoile, että
Hän lähettäisi meille rauhan ja suuren armon!
Virrelmästikiirat, 6. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Sinun ylösnousemistasi, Kristus Vapahtaja, | enkelit veisuin ylistävät taivaissa. | Tee meidätkin maan
päällä otollisiksi || Sinua puhtain sydämin ylistämään.
Liitelauselma: Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun.
Sen mitä yliaikainen Jumala muinoin valallaan lupasi esi-isällesi, | Hän viimeisinä aikoina toteutti
syntyessään | Sinun neitseellisestä kohdustasi, oi puhdas, | sillä totisesti Sinusta koitti Herra, joka
kädessään kantaa maailmaa. | Oi Neitsyt Maria, tee Hänet minullekin armolliseksi tuomion hetkellä, |
että saavuttaisin Hänen Valtakuntansa || hyveiden ylentämisen ja intohimojen kuolettamisen kautta!
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Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone.
Mielensä puhtaudessa Jesaja ennusti kaukaa, | että Sinä, puhdas neitsyt, tulisit synnyttämään luomakunnan Luojan, | sillä yksin Sinä osoittautuisit aikojen alusta asti nuhteettomaksi. | Sen tähden
rukoilen Sinua: | Puhdista saastunut sydämeni | ja osoita minut osalliseksi Poikasi jumalallisesta
kirkkaudesta, oi Neitsyt, | ja anna minulle sija Hänen oikealta puoleltaan, || kun Hän kirjoitusten
mukaan istuu tuomitsemaan koko maailman!
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi.
Sinä synnytit kuoleman kukistajan, | sillä Sinussa, Neitsyt, asui katoamaton elämä. | Sen tähden minä
hi-mojeni tuonelan syvyyksistä rukoilen Sinua: | Tartu käteeni ja johdata minut iloon ja elämään,
autuaiden osaan, oi Neitsyt, | ja suo minulle loputon jumalallinen riemu, | siellä missä vallitsee
iankaikkinen autuus || ja laskeutumaton valkeus!
Kunnia... 4. sävelmä
Tänään me, ortodoksit vietämme | Nikean loistavaan kaupunkiin koko maailmasta kokoontuneiden
jumalankantajaisien vuosijuhlaa. | He hylkäsivät jumalattoman Areioksen opin ja synodin päätöksellä
erottivat hänet katolisesta kirkosta. | He opettivat kaikki tunnustamaan, | että Jumalan Poika on Isän
kanssa yhtä olentoa ja yhtä ikiaikainen, | ollut ennen kaikkia aikoja. | Yksiselitteisesti he esittivät sen
uskontunnus-tuksessa. | Sen tähden mekin noudatamme heidän jumalallista opetustaan ja varmoina
uskostamme | palvelemme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää Henkeä, || yksiolennollista Kolminaisuutta
yhdessä jumaluudessa.
Nyt... Jokin juhlan (taivaaseen astumisen) stikiiroista
Tropari, 6. sävelmä
Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, | ja vartijat menivät tainnoksiin niin kuin kuolleet. |
Maria seisoi hautasi luona | etsien puhtainta ruumistasi. | Sinä vangitsit helvetin, | joka ei Sinua
käsittää voinut. | Sinä tulit vastaan Neitseelle, oi Elämänantaja. | Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia
olkoon Sinulle.
Juhlan tropari, 4. sävelmä
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi Pyhä Hengen
lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, | että Sinä olet
Jumalan Poika, maailman Vapahtaja.

Suuri ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 6. sävelmä
Ylösnousemusstikiirat
Oi Kristus, vapaa kuolleiden joukossa, | helvetin voittajana Sinä ylensit itsesi ristille | herättääksesi
kuoleman pimeydessä olevat kanssasi kuolleista. | Me rukoilemme Sinua: | Kaikkivoimallinen
Vapahtaja, | joka omasta valkeudestasi vuodatat elämää, || armahda meitä.
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Kristus on tänään sanansa mukaan kuoleman rikkipoljettuaan ylösnoussut | ja lahjoittanut maailmalle
riemun, | jotta me kaikki ylistysveisua huutaisimme näin lausuen: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, |
joka olet elämän Lähde ja lähestymätön Valkeus, || armahda meitä.
Oi Herra, kaikkialla luomakunnassa Oleva, | minne me syntiset voisimme paeta Sinun kasvojesi
edestä? | Taivaassa Sinä asut. Tuonelassa Sinä olet kuoleman rikkipolkenut. | Meren syvyyksiinkö?
Sielläkin on Sinun kätesi, Valtias. | Sinun turviisi me pakenemme ja lankeamme eteesi hartaasti
rukoillen: || Kuolleista ylösnoussut, armahda meitä.
Taivaaseen astumisen stikiirat, 6. sävelmä
Herra meni ylös taivaisiin | lähettääkseen maailmalle Lohduttajan. | Taivaat valmistivat Hänelle
istuimen, | pilvet alustan Hänen taivaaseen astumiselleen; | enkelit ihmettelivät nähdessään ihmisen
kohoavan heitä korkeammalle; | Isä odotti sitä, joka on iankaikkisesti ollut Hänen helmassaan. | Pyhä
Henki antoi käskyn kaikille enkeleillensä: | Te ylimmäiset, avatkaa porttinne! | Kaikki kansat,
riemuitkaa, || sillä Kristus meni ylös sinne, missä Hän on ennen ollut.
Herra, Sinun taivaaseen menemistäsi ihmettelivät kerubit, | kun he näkivät Sinun, Jumalan, | pilvien
päällä istuen kohoavan ylös. | Ja mekin ylistämme Sinua, | sillä suuri on laupeutesi. || Kunnia olkoon
Sinulle!
Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi pyhällä vuorella me veisuin
ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumarramme kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää
ylös-nousemistasi. || Armahda meitä!
Pyhien isien stikiirat, 6. sävelmä
Sinä synnyit aamuruskon helmasta, äidittä Isästä ennen kaikkia aikoja, | vaikka Areios rohkenikin
luulla Sinua luoduksi eikä Jumalaksi | ja järjettömästi yhdisti Sinut, Luojan, luotuihin | ja niin
ansaitsee ikuisen tulen. | Mutta Nikean synodi julisti, että Sinä, Herra, || olet Isän ja Hengen kanssa
yhdessä hallitseva Jumalan Poika.
Vapahtaja, kuka on jakanut ihokkaasi? | Sinä sanot: Areios, joka jakoi osiin Kolminaisuuden yhden
jumaluuden. | Hän ei uskonut Sinun olevan Kolminaisuudesta | ja hän opetti Nestoriosta kieltämään
Jumalansynnyttäjän, | mutta Nikean synodi julisti, että Sinä, Herra, || olet Isän ja Hengen kanssa
yhdessä hallitseva Jumalan Poika.
Areios, joka kielsi näkemästä valoa, | suistui synnin rotkoon | ja hänen ylleen langetettiin Jumalan
tuomio, | ja hän menetti väkivaltaisesti henkensä, | sillä hän oli mieleltään ja elämältään toinen Juudas.
| Mutta Nikean synodi julisti, että Sinä, Herra, || olet Isän ja Hengen kanssa yhdessä hallitseva
Jumalan Poika.
Järjetön Areios jakoi pyhän Kolminaisuuden yksinvaltiuden kolmeen erilaiseen olemukseen, | jotka
ovat eri lähtöä. | Sen tähden jumalankantajaisät kokoontuivat uskossa kiivaina niin kuin tisbeläinen
Elia, | ja hakkasivat Hengen miekalla häpeällisesti opettavan jumalanpilkkaajan, || niin kuin Henki
heitä opasti.
Kunnia... 6. sävelmä
Ylistäkäämme tänään Hengen salaisia pasuunoita, jumalankantajaisiä, | jotka kaikuvat kirkon keskellä
| Jumalan tuntemisen sointuisaa sävelmää opettaen yhdestä Kolminaisuudesta, | muuttumattomasta
olemuksesta ja Jumalasta. | He kukistivat Areioksen ja taistelivat oikean uskon puolesta,| ja nyt he
alati rukoilevat, || että Herra armahtaisi meidän sielujamme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6. sävelmä
Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin
kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi
maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on
juma-lallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan
jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna. | Rukoile, oi
pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
Parimiat
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (14:14-20):
Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli joutunut vangiksi, hän aseisti taistelukelpoiset miehensä,
jotka olivat syntyneet hänen teltoissaan, kolmesataakahdeksantoista miestä kaikkiaan, lähti kuninkaiden
perään ja tavoitti heidät Danissa. Siellä hän jakoi väkensä ryhmiin ja hyökkäsi yöllä vihollisten
kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hobaan, joka on Damaskoksesta pohjoiseen. Hän otti
takaisin kaiken saaliin samoin kuin sukulaisensa Lootin, tämän omaisuuden sekä naiset ja muun
väen.Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat,
Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös Kuninkaanlaaksoksi. Salemin
kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi
Abramia sanoen: - Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein
Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi.
Viidennestä Mooseksen kirjasta (1:8-11, 15-17):
Mooses sanoi Israelin lapsille: Tämän maan minä luovutan teille. Menkää ottamaan haltuunne se maa,
josta minä olen valalla vannoen antanut lupauksen teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille
sekä heidän jälkeläisilleen luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisilleen. Silloin minä sanoin teille: ’Minä
en enää jaksa yksinäni johtaa teitä. Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, niin että teitä on
nyt yhtä paljon kuin tähtiä taivaalla. Herra, teidän isienne Jumala, tehköön teidät vielä tuhat kertaa
lukuisammiksi ja siunatkoon teitä lupauksensa mukaisesti.’ Silloin minä kokosin teidän heimojenne
päämiehiä, viisaita ja kokeneita miehiä, ja määräsin heidät toimimaan teidän johtajinanne: tuhannen,
sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päällikköinä sekä kirjureina. Sitten annoin teidän tuomareillenne
tämän käskyn: ’Kuunnelkaa tarkoin molempia osapuolia ja tuomitkaa oikein riippumatta siitä, käykö
joku oikeutta maanmiehensä vai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää pelätkö ketään, sillä
tuomareina te toimitte tehtävässä, jonka Jumala on teille antanut. Jos jokin asia on teistä liian vaikea,
tuokaa se minun tutkittavakseni.’
Viidennestä Mooseksen kirjasta (10:14-21):
Mooses sanoi Israelin lapsille: 'Herralle, teidän Jumalallenne, kuuluvat taivas ja taivasten taivaat sekä
maa ja kaikki, mitä maan päällä on. ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti,
ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Ympärileikatkaa siis sydämenne – taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää niskoitelko. Herra, teidän
Jumalanne, on jumalain Jumalan ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala.Hän ei ole
puolueellinen eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa
muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan
itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Pelätkää Herraa, Jumalaanne, palvelkaa häntä, pysykää hänelle
uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimeensä! Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki
teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin nähneet.
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Litanian stikiiroina temppelin pyhän stikiirat
Kunnia... Pyhien isien stikiira, 3. sävelmä
Pyhät isät, teistä tuli apostolien perinteen tarkkoja vartijoita, | sillä te esititte oikean opin pyhän
Kolminaisuuden yksiolennollisuudesta | ja synodissa kukistitte Areioksen jumalanpilkan. | Hänen
jälkeensä te osoititte vääräksi myös Makedonioksen taistelun Henkeä vastaan | ja tuomitsitte Nestorioksen, Eutykeksen, Dioskoroksen, Sabellioksen ja Severus Päättömän. | Me pyydämme: Rukoilkaa,
että me pääsisimme heidän eksytyksestään || ja elämämme säilyisi tahrattomana uskossa.
Nyt... Juhlan stikiira, 6. sävelmä
Oi Herra, täytettyäsi huolenpitosi salaisuuden | Sinä menit opetuslastesi kanssa Öljymäelle | ja heidän
hämmästellessään kuljit yli taivaan vahvuuden. | Sinä, joka minun tähteni köyhdyit kaltaisekseni | ja
menit ylös sinne, mistä et ollut eronnutkaan, || lähetä kaikkein pyhin Henkesi valistamaan meidän sielumme!
Virrelmästikiirat, 6. sävelmä
Ylösnousemusstikiirat
Sinun ylösnousemistasi, Kristus Vapahtaja, | enkelit veisuin ylistävät taivaissa. | Tee meidätkin maan
päällä otollisiksi || Sinua puhtain sydämin ylistämään.
Kaikkivoimallisena Jumalana Sinä murskasti vaskiportit ja mursit tuonelan salvat. | Langenneen
ihmissuvun Sinä nostit ylös. | Sen tähden mekin ylistystä veisaten huudamme: || Kuolleista
ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Kristus, joka haluaa nostaa meidät vanhasta lankeemuksesta, | naulitaan ristiin ja pannaan hautaan. |
Häntä etsien ja kyynelin valittaen mirhantuojanaiset sanoivat: | Voi kaikkien Vapahtaja! | Kuinka Sinä
suostuit asumaan haudassa? | Kuinka Sinut siirrettiin? | Mihin paikkaan sinun elämää kantava ruumiisi
on kätketty? | Mutta Valtias, ilmesty meille lupauksesi mukaan | ja kuivaa kyyneleemme! | Heidän
näin valit-taessaan enkeli huusi heille: | Lakatkaa valittamasta ja sanokaa apostoleille, | että Herra on
noussut ylös || ja antanut maailmalle armon ja suuren laupeuden.
Oi Kristus, | tultuasi omasta vapaasta tahdostasi ristiinnaulituksi ja haudatuksi | Sinä kukistit kuoleman
ja Jumalana nousit kolmantena päivänä kunniassa ylös, || lahjoittaen maailmalle loppumattoman
elämän ja suuren laupeuden.
Kunnia... Isien stikiira, 4. sävelmä
Tänään me, ortodoksit vietämme Nikean loistavaan kaupunkiin | koko maailmasta kokoontuneiden
juma-lankantajaisien vuosijuhlaa. | He hylkäsivät jumalattoman Areioksen opin ja synodin päätöksellä
erottivat hänet katolisesta kirkosta. | He opettivat kaikki tunnustamaan, | että Jumalan Poika on Isän
kanssa yhtä olentoa ja yhtä ikiaikainen, | ollut ennen kaikkia aikoja. | Yksiselitteisesti he esittivät sen
uskontunnustuksessa. | Sen tähden mekin noudatamme heidän jumalallista opetustaan | ja varmoina
uskostamme palvelemme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää Henkeä, || yksiolennollista Kolminaisuutta
yhdessä jumaluudessa.
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Nyt... Juhlan stikiira, 4. sävelmä
Herra, Sinä hyvyydessäsi täytit ikuisista ajoista asti kätkettynä olleen salaisuuden. | Sen tähden Sinä
tulit opetuslastesi kanssa Öljymäelle | ja toit mukanasi myös hänet, joka oli Sinut, Luojan ja kaikkien
Rakentajan, synnyttänyt. | Sillä hänen, joka Sinun kärsiessäsi kärsi äidintuskissaan enemmän kuin
kukaan, | piti tulla osalliseksi myös Sinun ruumiisi kunnian ylenpalttisesta ilosta. | Ja mekin
taivaaseenastumisesi kautta tulemme osallisiksi siitä samasta ilosta, oi Herra. || Sen tähden me
ylistämme osaksemme tullutta suurta armoasi.
Troparit
Ylösnousemustropari, 6. sävelmä
Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, | ja vartijat menivät tainnoksiin niin kuin kuolleet. |
Maria seisoi hautasi luona | etsien puhtainta ruumistasi. | Sinä vangitsit helvetin, | joka ei Sinua
käsittää voinut. | Sinä tulit vastaan Neitseelle, oi Elämänantaja. | Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia
olkoon Sinulle.
Kunnia... Isien tropari, 8. sävelmä
Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka olet isämme valoksi maan päälle
määrännyt | ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan uskoon ohjannut. | Kunnia olkoon Sinulle,
oi ylen armollinen.
Nyt... Juhlan tropari, 4. sävelmä
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi Pyhä Hengen
lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, | että Sinä olet
Jumalan Poika, maailman Vapahtaja.

Puoliyöpalvelus
Kolminaisuuskanoni, Akrostikon on Kuudennen hymnin minä kannan Sinulle, oi Jumaluus.
1. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Veisuin me ylistämme kolmea Jumalana hallitsevaa persoonaa, muuttumatonta, yhtä olemusta, hyvää,
ihmisiä rakastavaa Jumalaa, joka antaa anteeksi meidän rikkomuksemme.
Sinä ainoa yliolennollinen ja persooniltasi kolmena loistava mutta jumaluudessa yksi Herra, valista
meidän sydämemme ja suo meidän päästä osallisiksi jumalallisesta valostasi.
Valmistaessaan pakanuudesta kääntyneiden kirkkoa Kristuksen morsiameksi Paavali opetti
kumartamaan Sinua, kolmipersoonaista Jumalaa, josta, jonka kautta ja jossa kaikki tapahtuu.
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Jumalansynnyttäjälle
Sinun kohdustasi, oi Jumalansynnyttäjä, saapui hengellinen Aurinko joka valisti meidät kolmivaloisen
Jumaluuden sätein. Hänelle veisaten me hartaasti Sinua autuaaksi ylistämme!
3. veisu. Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven,
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Oi kolmivaloinen Jumala, Sinä teit taivaalliset joukot ihaniksi ja asetit ne ylistämään Sinua
kolmipyhäveisuin. Ota niiden kanssaan vastaan meidätkin, jotka ylistämme Sinun hyvyyttäsi!
Veisuin me ylistämme Sinua, jumalallista alkusyytä, yhtä ja kolminaista jumaluutta, yksiolennollista
ja muuttumatonta, ja rukoilemme Sinua hartaasti: Anna anteeksi meidän monet syntimme!
Sinä aluton Mieli, Isä, Jumalan Sana samaa olemusta ja jumalallinen ja hyvä totuuden Henki,
laupiaana varjele meitä, jotka uskoen veisaamme ylistystä Sinun vallallesi!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, minun Jumalani tuli olemukseltaan ihmiseksi Sinun kohdussasi ja pysäytti turmeluksen
leviämisen, ja yksin Hän vapautti esi-isämme muinaisesta tuomiosta.
Katismatropari
Oi ihmisiä rakastava, hyvä Valtias, Jumala, | katso laupiaana taivaasta meidän alennustilaamme ja ole
armollinen, | sillä kukaan muu ei voi antaa anteeksi pahoja syntejä, jotka olemme tehneet! | Sen tähden
älä hylkää meitä, || niin ei kukaan ole meitä vastaan!
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, puhdas Valtiatar, | katso taivaasta, meidän haavojemme tuskaa, | sääli ja paranna omantuntomme polte armosi vilvoituksella | ja huuda palvelijoillesi: || Minä olen teidän kanssanne eikä kukaan
ole teitä vastaan!
4. veisu. Irmossi
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Oi kolmivaloinen ainoa Jumala, ylennä meidän mielemme, sielumme ja sydämemme, kun me
ylistystäsi veisaamme, tee meidät arvollisiksi näkemään valkeutesi ja kirkkautesi!
Luo minut uudesti ja johda pahuudesta hyvyyteen, oi ainoa pysyvä ja muuttumaton Kolminaisuus, ja
va-lista minut kirkkaudellasi!
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Oi kolmipersoonainen Ykseys, Sinä loit viisaasti enkelten joukot palvelemaan Sinun hyvyyttäsi. Suo
minunkin yhtyä niiden kiitokseen!
Jumalansynnyttäjälle
Luonnoltaan luomaton, iankaikkinen Jumala omaksui luomansa ihmisluonnon ja muovasi sen
uudelleen Sinun pyhässä kohdussasi, oi ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä!
5. veisu. Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme, |
jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, ||
syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Oi Valtias, yrittäessämme ymmärtää jumalallisen alkusyyn luontoa, kaiken pelastavaa kaitselmusta,
yhtä ainoaa kolminaista kirkkautta me aamusta varhain anomme: Anna anteeksi meidän
rikkomuksemme!
Sinä aluton Isä ja Jumala, yhtä iankaikkinen Poika ja Pyhä Henki, yksinvaltias Kolminaisuus,
vahvista meitä, jotka ylistystäsi veisaamme, ja päästä meidät kaikista hyökkäyksistä ja ahdistuksista!
Oi kunnian Aurinko, opasta ja ohjaa minua aina jumaloittavalla valkeudellasi Sinulle,
kolmipersoonaiselle Jumalalle, otollisiin tekoihin ja tee minut osalliseksi Sinun ylhäisestä
Valtakunnastasi!
Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalan muuttumaton Sana, joka kannat ja ylläpidät kaiken kaikkivoimallisella kädelläsi, varjele
ja tue synnyttäjäsi, Jumalanäidin, esirukousten tähden meitäkin, jotka Sinua kunnioitamme!
6. veisu. Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Oi kolmivaloinen jumalallinen Hallitus, lahjoita viisautta ja ymmärrystä meille, jotka ylistystäsi veisaamme, ja suo meidän kaikkien loistaa Sinun hyvyytesi valistavan ihanuuden sätein! (Kahdesti)
Sinä olemukseltasi jakaantumaton, kolmena loistava, kaikkivaltias, lähestymätön Valkeus, kirkasta
meidän sydämemme, kun me uskoen ylistämme Sinun valtaasi, ja johdata meidät jumalalliseen
rakkauteesi!
Jumalansynnyttäjälle
Oi ainainen Neitsyt, Sinussa asui kaikkien hallitsija ja Herra ja opetti ihmiset kumartamaan yhtä,
kolmena loistavaa jumaluutta!
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Katismatropari
Isä, Poika ja Pyhä Henki, Sinä laupias, katso meidän puoleemme, | kun me maasta luodut yhdessä
henkiolentojen kanssa uskossa kumarramme ja kunnioitamme Sinun valtaasi,| sillä emme tunne
ketään muuta kuin Sinut! | Huuda niille, jotka ylistystäsi veisaavat: || Minä olen teidän kanssanne
eikä kukaan ole teitä vastaan!
7. veisu. Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava Jumalan
käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Sinä persooniltasi kolmivaloinen Ykseys, suo minulle väkevä mieli, jotta noudattaisin jumalallisia
käs-kyjä ja uskoen aina veisaisin Sinulle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Veisuin Sinua ylistetään sanoin selittämättömästi yksiolennollisena ja kolmipersoonaisena Jumalana.
Varjele meitä kaikkia kiusauksilta ja vaaroilta!
Me ylistämme Sinua, ainoa Jumala, yksiolennollinen ja ikuinen Kolminaisuus, jonka luonto on
ehdot-tomasti muuttumaton eivätkä persoonien ominaisuudet ole toisiinsa sekoittuneet.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinun viattomassa kohdussasi ihmisiä rakastava yliolennollinen Jumala pukeutui ihmisluontoon ja opetti kaikki huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
8. veisu. Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Oi yksiolennollinen Kolminaisuus ja kolmipersoonainen Ykseys, anna pian anteeksi minun
rikkomukseni ja lunasta minut monista himoistani, että kunnioittaisin Sinua kaikina aikoina!
Oi kolmivaloinen Ykseys ja yksiolemuksellinen Kolminaisuus, joka tahdot armahtaa, niin kuin
kirjoitettu, Sinä armollinen Jumala, armahda kaikkia, jotka kunnioittavat Sinun valtasuuruuttasi!
Uskoen me kunnioitamme iankaikkisesta Valkeudesta, Isästä, syntynyttä yhtä iankaikkista Valkeutta,
Sanaa, sekä Hänestä lähtenyttä Valkeutta, Henkeä, ja korkeasti ylistämme Häntä kaikkina aikoina!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä synnytit ihmisille parantajan, kaikkivoimallisen Sanan, Kristuksen, Herran, joka
tervehdyttää esi-isien rikkomuksesta kaikki, jotka korkeasti ylistävät Häntä iankaikkisesti!

9

Nikean pyhien jumalankantajaisien sunnuntai
9. veisu. Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. |
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme.
Troparit
Oi Valtias, kerubien joukot eivät kykene katsomaan Sinun ihanuutesi kunniaa, vaan peittävät itsensä
siivin ja lakkaamatta laulavat kolminkertaista veisua ylistäen jumalallisen yhden valtasi kolmea
persoonaa!
Oi laskematon Aurinko, Sinä ainoa armollinen ja kolmipersoonainen, anna palvelijaisi sydämiin valkeutesi, valista meidän sielumme, lunasta meidät monista rikkomuksistamme ja suo meille
loppumaton elämä!
Oi ylen hyvä Jumala, tasaisesti loistava kolmiaurinkoinen valistava Valkeus, kirkasta meidät, jotka
uskossa Sinulle veisaamme, päästä meidät synkeistä pahoista teoista ja suo meille asumus valoisissa
majoissasi!
Jumalansynnyttäjälle
Sinun Poikasi, oi veisuin ylistetty Neitsyt, muinoin muovasi viisaasti ihmisen. Ja landenneen ihmisen
Hän uudisti Sinun kauttasi ja täytti jumalallisen valkeuden illattomalla loisteella kaikki, jotka aina
ylistävät Sinua totisena Jumalansynnyttäjänä!

Aamupalvelus
I katismatroparit, 6. sävelmä
Hauta oli avoin ja helvetti vaikeroi ja Maria huusi piiloutuneille apostoleille | Tulkaa ulos, te
viinitarhan työmiehet, | ja julistakaa ylösnousemuksen sanomaa.| Herra on noussut kuolleista || ja
lahjoittaa maailmalle suuren laupeuden.
Kunnia...
Oi Herra, Magdalan Maria itki ääneen haudallasi, | hän luuli Sinua puutarhuriksi ja kysyi: Mihin olet
kätkenyt iäisen Elämän? | Mihin vienyt Hänet, joka istuu kerubi-istuimella? | Hänen vartijansakin
ovat pelosta halvaantuneet. | Antakaa minun Herrani minulle tai huutakaa kanssani: || Sinä olet
kuolleiden joukossa ja kuolleet herättänyt, kunnia olkoon Sinulle.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka kutsuit siunattua Neitsyttä Äidiksesi, | alistuit omasta vapaasta tahdostasi kärsimyksiin. |
Tahtoen pelastaa Aadamin Sinä kirkkaudessa kohosit ristille | ja lausuit enkeleille: | Iloitkaa minun
kanssani, | sillä kadotettu raha on löydetty. || Kunnia olkoon Sinun viisaalle huolenpidollesi, meidän
Jumalamme.
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II katismatroparit, 6. sävelmä
Elämä makasi haudassa ja kivi oli sinetöity. | Sotamiehet vartioivat Kristusta ikään kuin nukkuvaa
kuningasta. | Mutta iskien vihollisensa sokeudella || Herra nousi kuolleista.
Kunnia...
Sinun vapaaehtoisen kuolemasi kautta me saavutimme katoamattoman elämän, oi kaikkivoimallinen |
ja kaikkien ainoa Vapahtaja, | sillä murskattuasi tuonelan voiton ja kuoleman odan Sinä kutsuit
takaisin kaikki || puhtaassa ylösnousemisessasi.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile Poikaasi, | joka vapaasta tahdostaan naulittiin ristiin ja nousi
kuolleista, | Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän pelastaisi meidän sielumme.
Hypakoe
Vapaaehtoisella ja elävöittävällä kuolemallasi Sinä, Kristus, | Jumalana murskasit tuonelan portit, |
avasit meille paratiisin || ja noustuasi kuolleista nostit meidän elämämme ylös turmeluksesta.
I antifoni
Taivaaseen minä nostan silmäni, Sinua kohti, oi Sana. Armahda minua elääkseni Sinulle.
Armahda meitä halveksittuja ja tee meidät kelvollisiksi astioiksesi, oi Sana.
Kunnia... nyt...
Pyhä Henki on kaikkien pelastuksen lähde. Kenen päälle Hän suo hengähdykset, se vapautuu
maallisista ja siivin kohoaa korkeuteen.
II antifoni
Ellei Herra olisi ollut kanssamme, ei yksikään meistä olisi kestänyt vihollishyökkäystä; mutta
voittajat ylennetään.
Oi Sana, älkööt ne siepatko saaliikseen sieluani kuin varpusta! Voi, minua kurjaa, miten minä synnin
saalis pelastun vihollisiltani!
Kunnia... nyt...
Pyhä Henki suo kaikille jumaloitumisen, hyvän tahdon, ymmärryksen, rauhan ja siunauksen, sillä
Hän toimii yhdessä Isän ja Sanan kanssa.
III antifoni
Niitä, jotka Herraan luottavat, heidän vihollisensa pelkäävät ja kaikki ihmettelevät, sillä he näkevät
korkeuksiin.
Vapahtaja, kun Sinä olet vanhurskasten joukon auttajana, he eivät ojenna käsiään laittomuuteen.
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Kunnia... nyt...
Pyhälle Hengelle kuuluu kaiken hallitseminen, ja ylhäiset sotajoukot kaikkien maan päällä elävien
kanssa Häntä kumartavat.
Prokimeni, 6. sävelmä: Herra, herätä voimasi, | tule meidän avuksemme.
Liitelauselma: Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa
Ylösnousemuskanoni irmosseineen sekä Herran taivaaseen astumisen ja isien kanonit.
Ylösnousemuskanoni,
1. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Kun Sinä levitit kätesi ristille, oi hyvä Jeesus, täytit kaiken Isän hyvän tahdon mukaan. Sen tähden
me kaikki Sinulle voittoveisua veisaamme.
Peloissaan kuin palvelijatar lähestyi kuolema käskystä Sinua, elämän Valtiasta. Kuoleman kautta
Sinä annoit meille loppumattoman elämän ja ylösnousemuksen.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, Sinä otit vastaan oman Luojasi, Hänen tahdostaan, ja Hän tuli yli ymmärryksen lihaksi
sie-menettömästä kohdustasi. Niin Sinä osoittauduit totisesti luotujen Valtiattareksi.
Taivaaseenastumisen kanoni
1. veisu. Irmossi, 5. sävelmä
Pelastajalle Jumalalle, | joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin ja upotti faraon kaikkine
sotajoukkoineen, | - Hänelle ainoalle veisatkaamme, || sillä Hän on ylistettävä.
Troparit
Veisatkaamme voittoveisu Kristukselle, jota kerubit kunniassa kantavat ylös ja joka on asettanut
meidät istumaan kanssaan Isän oikealle puolelle, sillä Hän on ylistettävä.
Veisatkaamme kaikki Siinain vuorella jumalannäkijä Moosekselle ilmestyneelle ja lain antaneelle
Jumalalle, joka Öljymäeltä astui ylös taivaaseen, sillä Hän on ylistettävä.
Nähdessään Kristuksen, Jumalan ja ihmisten välittäjän, ruumiillisesti taivaassa, enkeljoukot
hämmäs-tyivät ja yksin mielin veisasivat voittoveisun, sillä Hän on ylistettävä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalanäiti, rukoile lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta ja Isän helmasta eroamatta
syntynyttä Jumalaa, että Hän päästäisi luotunsa kaikista vaaroista.
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Pyhien isien kanoni, jonka Akrostikon on: Veisuin ylistän paimenten ensimmäistä kokousta.
1. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Kristus, ylistäessäni pyhien isien pyhää synodia minä pyydän, että varjelisit minut kuuluttamassa sen
pyhää julistusta.
Tänään salaman tavoin kokoontuneet jumalankantajaisät tunnustivat selkeästi (täsmällisesti/suoraan)
että Sinä, Kristus, olet Isän kanssa aluton ainosyntyinen ja yksiolennollinen Poika.
Valtias, Sinun morsiamesi Kirkon kunniakkaat pukijat määrittelivät uskon selkeästi ja niin
kaunistivat kirkon ikään kuin ihanaan kultaan.
Jumalansynnyttäjälle
Jumalallisen kunnian kaunistama puhdas Kuningatar seisoo Poikansa ja Jumalansa edessä ja rukoilee
meidän sielujemme pelastusta.
Katabaasi
Jumalallisen pilven peittämä kankeakielinen Mooses | esitti selvin sanoin Jumalan kirjoittaman lain,
sillä kirkastettuaan ymmärryksensä silmät hän näki Hänet, joka on. | Mooses oppi tuntemaan Hengen
salaisuudet || ja ylisti niitä jumalallisin veisuin.
3. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven,
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Kun luomakunta näki Jumalan ihmisenä ristiinnaulitun, se järkkyi, mutta meidän tähtemme ristiinnaulitun voimakas käsi suojeli sitä.
Kristuksen kuolemallaan kukistama kuolema viruu lyötynä, viheliäisenä ja hengetönnä, väkevä on
kuollut. Se ei kestänyt Jumalan, itse Elämän valtausta, ja kaikille on lahjoitettu ylösnousemus.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, jumalallisen synnytyksesi ihme ylittää koko luonnon järjestyksen, sillä yliluonnollisesti
sikisi kohdussasi Jumala ja synnytettyäsikin Sinä pysyit ainaisena neitseenä.
3. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisaisin || ja ylistäisin Sinun
pelastavaista taivaaseen astumistasi.
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Troparit
Sinä menit ylös Isän tykö, oi elämänantaja Kristus, ja sanoin selittämättömässä laupeudessasi ylensit
meidät, oi ihmisiä rakastava.
Oi Vapahtaja, enkeljoukot hämmästyivät nähdessään ihmisluonnon kohoavan kanssasi korkeuteen.
Sen tähden ne lakkaamatta veisasivat ylistystä Sinulle.
Oi Kristus, enkelkuorot hämmästyivät nähdessään Sinun nousevan ruumiillisesti ylös taivaaseen.
Sen tähden ne veisuin ylistivät pyhää taivaaseen astumistasi.
Sinä, oi Kristus, olet herättänyt turmelukseen langenneen ihmisluonnon ja olet taivaaseen
astumisessasi kohottanut meidät kanssasi kunniaan.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, rukoile lakkaamatta Sinusta syntynyttä päästämään paholaisen eksytyksestä ne, jotka
veisuin ylistävät Sinua, oi Jumalanäiti.
3. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Jumalaton Areios yhdisti jumalalliseen syntymiseen muuttuvaisuuden, kärsimyksen ja
jakaantumisen, ja siksi isien terävä miekka karsi hänet.
Sotaan varustautuneina, kuten muinoin jumalallinen Aabraham, kaikki Jumalan puhtaat julistajat
tuho-sivat Sinun voimallasi, oi Hyvä, raivoisat viholliset.
Sinun pappiesi ensimmäinen kokous julisti jumalisesti, että Sinä, Vapahtaja, olet aluttoman Isän ja
kaiken Luojan kanssa yksiolennollinen Poika.
Jumalansynnyttäjälle
Ei ihmispuhe eikä ihmiskieli kykene arvosi mukaisesti Sinua ylistämään, oi puhdas Neitsyt, sillä
Sinusta näki Kristus hyväksi syntyä siemenettä Kristus, elämän antaja.
Katabaasi
Naisprofeetta Hannan rukous, | jonka hän muinoin särjetyin sydämin kantoi Valtiaalle, viisauden
Jumalalle, | päästi hedelmättömän lapsettomuuden kahleista || ja monilapsisten sietämättömästä
ivasta.
Taivaaseenastumisen kontakki, 4. sävelmä
Täytettyäsi Jumalan katiselmuksen meistä | ja yhdistettyäsi maan päällä olevan taivaallisten kanssa |
Sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, menit kunniassa taivaaseen. | Mutta Sinä et suinkaan eronnut
meistä, | vaan olet aina kanssamme | ja lupaat niille, jotka Sinua rakastavat: || Minä olen teidän
kanssanne eikä kukaan voi olla teitä vastaan.
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Isien katismatroparit, 4. sävelmä
Oi autuaat Isät, | teistä on totisesti tullut Kristuksen totuuden maailmaa valaisevia kirkkaita soihtuja. |
Te poltitte poroksi valheellisten järkeilijöiden harhaopit | ja tukahdutitte Jumalan pilkkaajain tliset
pyörteet. || Oi Kristuksen piispat, rukoilkaa meille pelastusta!
Kunnia...
Nikean loistava kaupunki | on tänään kutsunut kaikesta maasta tykönsä kolmesataa kahdeksantoista
piispaa Areiosta vastaan, | joka oli pilkannut Jumalaa | ja alentanut yhden Kolminaisuudesta,
Jumalan Pojan ja Sanan. || Areioksen torjuttuaan he vahvistivat oikean uskon.
Nyt... Taivaaseen astumisen tropari, 4. sävelmä
Ihmisiä rakastava Kristus, Sinä nousit kunniassa taivaisiin | ja istuuduit Isän oikealle puolelle, josta
et ollut eronnutkaan. | Sinä lupasit lähettää viisaille opetuslapsille Pyhän Hengen | ja kirkastit
meidän mielemme. || Valtias, valista meidät lakkaamatta veisaamaan ylistystäsi!
4. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | Kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Oi Kristus, totisen elämän puu pystytettiin ja sai ravintonsa Sinun puhtaimmasta kuljestäsi
vuotaneesta verestä ja vedestä. Niin se on kasvattanut meille elämän.
Käärme ei enää petollisesti saa minua tavoittelemaan jumaluutta, sillä ihmisluonnon jumallinen
Luoja, Kristus, on valmistanut minulle avoimen tien elämään.
Jumalansynnyttäjälle
Ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, totisesti sanoin kuvaamattomia ja käsittämättömiä ovat
jumalallisen synnytyksesi salaisuudet niin maan kuin taivaankin asukkaille.
4. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Minä kuulin sanoman ristin voimasta, | jonka avulla on paratiisi avattu, | ja huusin: || Kunnia olkoon
Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Sinä, enkelten Kuningas, lähetettyäsi meille Isän luota Lohduttajan, menit kunniassa taivaaseen. Sen
tähden me huudamme: Kunnia olkoon Sinun taivaaseen astumisellesi, oi Kristus!
Kun Vapahtaja meni ylös Isän luo, enkeljoukot hämmästyivät ja huusivat Hänelle: Kunnia olkoon
Sinun taivaaseen astumisellesi, oi Kristus!
Alempien enkelien joukot huusivat korkeammille: Avatkaa portit Kristukselle, meidän
Kuninkaallemme, jolle me Isän ja Hengen kanssa ylistystä veisaamme!
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Jumalansynnyttäjälle
Neitsyt synnytti tuntematta äitiyden tuskia, silti hän on todellinen äiti, joka käsittämättömästi säilytti
neitsyytensä synnytyksenkin jälkeen. Häntä me veisuin ylistämme ja hänelle huudamme: Iloitse,
Jumalansynnyttäjä!
4. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | Kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Kun huonomaineinen Areios järjettömyydessään väärensi oikean uskon, isät päätöksellään erottivat
hänet kirkosta niin kuin mädäntyneen jäsenen.
Valtias, taistellessaan puolestasi isien kuoro sai suuren voiton vihollisista ja opetti, että Sinä olet
Isän ja Hengen kanssa yhtä olentoa.
Kristus, Jumalana ja ihmisenä Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi. Sen tähden mieleltään
jumaliset julistivat, että Sinä olet yksi Poika kahdessa luonnossa.
Jumalansynnyttäjälle
Puun hedelmän maistaminen toi minulle kuoleman, mutta Sinusta, oi puhdas, ilmestynyt Elämän
Puu nosti minut paratiisin ilon perilliseksi.
Katabaasi
Ruhtinasten ruhtinas | ja ainoa aluttomasta Isästä lähtenyt, Hänen kaltaisensa Sana! | Hyväntekijänä
Sinä lähetit kanssasi yhtä voimallisen totuuden Hengen apostoleille, jotka veisaavat: || Kunnia
olkoon vallallesi, oi Herra!
5. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, |
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Nyt kerubit väistyvät edestäni eikä leimuava miekka vartioi Eedeniä, oi Valtias, nähtyään Sinun, oi
Juma-lan Sana, totinen Jumala, avanneen ryövärille tien paratiisiin.
Valtias Kristus, en enää pelkää maahan palaamista, sillä suuressa laupeudessasi Sinä olet ylösnousemisellasi nostanut minut, unohdetun, maasta kohti katoamattomuuden korkeutta.
Jumalansynnyttäjälle
Oi maailman hyvä Valtiatar, pelasta ne, jotka koko sielustansa tunnustavat Sinut
Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinut, totisen Jumalansynnyttäjän, me olemme saaneet voittamattomaksi
suojaksemme.
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5. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Aamusta varhain me huudamme Sinun puoleesi, oi Herra: | Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!
Troparit
Täytettyäsi kaikki ilolla Sinä, oi Armollinen, menit ruumiillisesti ylös taivaallisten voimien luo.
Nähdessään Sinun nousevan taivaaseen enkelten voimat huusivat: ”Avatkaa portit
Kuninkaallemme!”
Apostolit nähdessään Vapahtajan menevän ylös taivaisiin vavisten huusivat meidän
Kuninkaallemme: ”Kunnia olkoon Sinulle!”
Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, veisuin ylistämme Sinua, ainaista Neitsyttä Mariaa, sillä Sinusta tuli lihaksi
Jumalan Sana.
5. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, |
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Kuinka ihanat ovat niiden askeleet, jotka tuovat ilosanoman Sinusta, Kristus, Sinä olet kaikkien
enkelten ja ihmisten ymmärryksen ylittävä rauha ja yhdistät maailman suureen rauhaan.
Pyhän pappeuden lain mukaan puhtaasti sinetöidyt jumalalliset opettajat kokoontuivat ja julistivat,
että Sinä, Kristus, olet Isän Viisaus, Voima ja persoonallinen Sana.
Kasteltuanne kirkon Kristuksen opetuksen puhtaalla vedellä te nyt nautitte levollisten vetten äärellä
ikuisesta rauhasta.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, me tunnemme Sinut valoisaksi lampunjalaksi, josta Kristus, vanhurskauden Aurinko, loistaa kaikille, ja pyydämme Sinua varjelemaan meitä.
Katabaasi
Kristuksen Kirkon valoa säteilevät lapset! | Ottakaa vastaan synnit sovittava puhdistus, tulen
kaltainen kaste, | sillä Siionista on nyt annettu uusi laki, || tulisten kielten kaltainen Pyhä Hengen
armo.
6. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
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Troparit
Kun Sinut, Valtias, ristiinnaulittiin, kumosit meille langetetun kirouksen, ja kun Sinun kylkesi
keihäällä lävistettiin, repäisit rikki Aadamin velkakirjan ja vapahdit maailman.
Käärmeen pettämänä Aadam suistui alas tuonelan rotkoon, mutta Sinä, armahtavainen Jumala,
laskeuduit häntä etsimään ja harteillasi kantaen nostit hänet ylös.
Jumalansynnyttäjälle
Oi kaikkein puhtain Valtiatar, joka kuolevaisille Johdattajan, Herran, synnytit, tyynnytä himojeni
levoton kiihko ja kauhistuttava kapinointi ja lahjoita rauha minun sydämeeni.
6. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Syvyys peitti minut, meripedon vatsasta tuli hautani, | mutta minä huusin Sinun puoleesi, | oi
ihmisiä rakastava Jumala, || ja Sinun oikea kätesi pelasti minut.
Troparit
Apostolien nähdessä tänään Luojan kohoavan korkeuteen heidän mielensä täytti toivo saada Pyhän
Hengen armo. Sen tähden he peläten huusivat: Kunnia olkoon taivaaseen astumisellesi!
Oi Kristus, enkelit lohduttivat taivaalle katselevia opetuslapsia sanoen: Samalla tavalla kuin näitte
Kristuksen menevän ylös, Hän on ruumiillisesti tuleva takaisin kaikki oikeudenmukaisesti
tuomitsemaan!
Taivaalliset voimat nähdessään Sinun, oi Vapahtajamme, kohoavan ruumiissasi korkeuteen,
huusivat: "Suuri on ihmisrakkautesi, oi Herra!"
Jumalansynnyttäjälle
Oi kunniakas Maria, ortodoksien kerskaus! Arvosi mukaisesti ylistämme Sinua, tulessa palamaton
pensas, louhimaton vuori, elävät portaat ja taivaan portti.
6. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Rikkaviljan kylväjä, joka toimi kapinoivan raivon vallassa, ei kyennyt välttämään kaitselmuksen
pelottavaa tuomiota, ja niin kuin oli seurannut Juudaan esimerkkiä, hän koki väkivaltaisen
kuoleman kuten tämäkin.
Isien puhdas ja jumalallinen kokous julisti, että Sinä, Valtias, olet Isän olemuksesta loistanut ainosyntyinen heijastus, ennen kaikkia aikoja syntynyt Poika.
Jumalattomien harhaoppien sameaa ja kelvotonta vettä virrannut lähde halkesi, ja pyhien isien
rukoukset kyntivät sen umpeen.
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Jumalansynnyttäjälle
Mooses, suuri profeetta, kuvasi Sinua vertauskuvallisesti arkuksi, pöydäksi, lampunjalaksi ja
astiaksi, ja niin ennusti Korkeimman lihaksi tulemisen Sinusta, oi Neitsytäiti.
Katabaasi
Oi Valtias, Kristus! | Sinun syntymäsi puhtaasta Neitseestä lahjoitti meille armahduksen ja
pelastuksen, | sillä kuten muinoin pelastit profeetta Joonan meripedon vatsasta, | Sinä nostit nyt
langenneen Aadamin || ja hänen sukukuntansa ylös turmeluksesta.
Kontakki, 8. sävelmä
Apostolien saarna ja isien uskonkappaleet | ovat kirkolle yhden uskon vahvistaneet, | ja kirkko
puettuna totuuden pukuun, ylhäältä annetusta jumaluusopista kudottuun, | oikein hoitaa ja ylistää
hurskauden suurta salaisuutta.
Iikossi
Kuulkaamme, kuinka Jumalan Kirkko korkeasti saarnaa: Joka janoaa, tulkoon juomaan! Tarjoan
viisauden maljaa. Sen juoman olen sekoittanut totuuden sanasta, se vuodattaa tunnustuksen eikä
vastustuksen vettä, ja siitä juodessaan uusi Israel näkee Jumalan sanovan: Katsokaa, minä olen iäti
sama enkä muutu, minä olen Jumala, olen ensimmäinen ja viimeinen, eikä ole muuta jumalaa kuin
minä. Tästä maljasta osallistuvat tulevat kylläisiksi ja ylistävät hurskauden suurta salaisuutta.
Minean synaksaari, ja sitten tämä:
Samana päivänä, seitsemäntenä sunnuntaina pääsiäisestä, vietämme Nikeassa kokoontuneiden kolmensadankahdeksantoista jumalankantajaisän ensimmäisen ekumeenisen synodin juhlaa.
Säkeitä

Sanoessaan Poikaa vieraaksi Isän olemukselle Areios oli vieras Jumalan kunnialle .
Pyhien kolmensadankahdeksantoista jumalankantajaisän esirukousten tähden, Kristus, meidän
Jumalamme, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Oi Valtias, Sinun kärsimistäsi valittaen aurinko verhoutui mustaan vaippaan, keskellä päivää
lankesi pimeys yli kaiken maan ja väistyessään valo huusi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala.
Kristus, kun Sinä laskeuduit alas, maan syvyydet pukeutuivat valoon ja esi-isän nähtiin iloisesti ja
hyvillä mielin karkeloiden huutavan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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Jumalansynnyttäjälle
Sinun kauttasi, oi puhtain, neitseellinen Äiti, säteili koko maan piirille kirkas Valkeus, sillä Sinä
synnytit Luojasi, kaikkien Jumalan. Rukoile Häntä, että Hän lähettäisi meille uskoville suuren
armonsa.
7. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Hän, joka pelasti tulisessa pätsissä veisaavat nuorukaiset, || on meidän isiemme ylistetty Jumala.
Troparit
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka valoisassa pilvessä kohosit ylös taivaaseen ja
pelastit maailman.
Otettuasi päällesi eksyneen ihmisluonnon Sinä, oi Vapahtaja, ja veit sen Jumalan ja Isän tykö, kun
menit taivaisiin.
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka ruumiissa astuit ylös ruumiittoman Isän luo.
Jumalansynnyttäjälle
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka synnyit Neitseestä ja teit hänet
Jumalansynnyttäjäksi.
7. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Te voititte mielettömän Areioksen, joka hyökkäsi katkerasti ja korotti äänensä väärään puheeseen
Jumalasta, sillä hän kieltäytyi veisaamasta Pojalle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Ukkosenjylinän pojan esimerkkiä seuraten te, pyhät isät, tulta sanoissanne opetitte kaikkia
veisaamaan Isän kanssa yhtä aluttomalle ja yhdessä hallitsevalle Sanalle: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala.
Te, Jumalan autuuttamat, tulitte ikään kuin siivin Sanan avuksi, sillä Pyhä Henki kokosi teidät
maailman ääristä veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Pätsi, joka ei polttanut kolmea nuorukaista, kuvasi edeltä Sinun synnytystäsi, sillä Sinussa asunut
jumalallinen tuli ei polttanut Sinua, vaan valisti kaikki veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, kohdussasi
Jumalan ihmiseksi kantanut!
Katabaasi
Muinoin soittimet pauhasivat yhteistä sävelmää kunnioittaakseen kullasta tehtyä hengetöntä kuvapatsasta, | mutta nyt Lohduttajan valoisa armo opettaa meitä kunnioittaen huutamaan: | Kiitetty olet
Sinä, ainoa kaikkivoimallinen, | aluton Kolminaisuus.
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8. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. | Sinua me yli kaiken ylistämme
kaikkina aikoina.
Troparit
Muinoin profeettoja surmanneesta juutalaiskansasta kateuden kiihko teki nyt Jumalan surmaajan, ja se
ripusti ristinpuuhun Sinut, Jumalan Sana, jota me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
Sinä, Kristus, et jättänyt taivaallisia asuntoja, vaikka laskeuduit tuonelaan ja nostit ylös täysin
turmeltuneen ihmisen, niin että hän Sinua korkeasti kunnioittaa kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjälle
Sinussa, oi Neitsyt, sikisi Sana, joka on Valkeus Valkeudesta ja Valkeudenantaja. Sanoin selittämättömällä tavalla Sinä, johon jumalallinen Henki oli asettunut asumaan, synnytit Hänet kohoten
kunniaan. Sen tähden me Sinua veisuin ylistämme kaikkina aikoina.
8. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa | ja viimeisinä aikoina | neitseellisestä Äidistä lihaksi
tullutta Jumalaa papit veisuin kiittäkää || ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina!
Troparit
Kahdessa luonnossa ylös taivaisiin mennyttä ja Isän kanssa samalla valtaistuimella istuvaa Kristusta,
Elämänantajaa, papit veisuin kunnioittakaa ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina.
Sinulle, oi Vapahtaja, joka olet vapauttanut Jumalan luomat epäjumalain orjuudesta ja asettanut heidät
vapaina Isäsi eteen, me veisaamme ja Sinua me ylistämme kaikkina aikoina.
Häntä, joka tuonelaan laskeutumisellaan kukisti vastustajan ja taivaaseen nousemisellaan kohotti
ihmisen, papit veisuin kunnioittakaa ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä! Sinä osoittauduit kerubeja korkeammaksi, kun kannoit kohdussasi
Häntä, jota kerubit kannattelevat. Häntä me ihmiset yhdessä ruumiittomien voimien kanssa ylistämme
kaikkina aikoina.
8. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Sinun jumaluutesi säteiden sytyttämät hyvät paimenesi tunnustivat, että Sinä olet kaiken Luoja ja
Herra, jota me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina.
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Paimenten autuas kuoro esitti jumalisesti luomattoman Kolminaisuuden jumaluuden ja opetti
kaikki huutamaan: Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina.
Piispat, ylistettävät paimenet, valaisevat Kristuksen Kirkon. Joka paikassa he sen kirkastavat ja
sitä yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjälle
Salaperäisesti kaikki profeetat näkivät ennuskuvina Sinut, Sanan synnyttäjän, sillä Hän
ruumiillistui Si-nusta ja syntyi Jumalihmisenä, ja Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina
aikoina.Jumaluuden kolmivaloinen liekki kirvoittaa kahleet | ja muuttaa tulenliekit kasteeksi.
Nuorukaiset veisaavat. | Koko luomakunta yhtyy ylistysveisuun || ja kiittää hyväntekijäänsä,
maailman Vapahtajaa ja kaikkeuden Luojaa.
9. veisu. Ylösnousemuskanoni. Irmossi, 6. sävelmä
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. |
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Oi Jumalan Sana, vaikka ihmisenä kärsitkin, pysyit kuitenkin kärsimyksistä vapaana ja vapautat
niistä ihmisenkin, oi meidän Vapahtajamme. Sinusta tuli kärsimysten kärsimys, sillä yksin Sinä
olet kär-simyksistä vapaa ja kaikkivoimallinen.
Sinä, oi Valtias, alistuit tuhoavaan kuolemaan, mutta katoavaisuus ei koskettanut ruumistasi, eikä
Sinun eläväksi tekevä ja jumalallinen sielusi jäänyt tuonelaan, vaan ikään kuin unesta havahtuen
ja heräten Sinä meidät kanssasi herätit.
Kolminaisuudelle
Me kaikki kuolevaiset ylistämme puhtain huulin Isää Jumalaa ja Hänen kanssaan yhtä alutonta
Poikaa sekä kunnioitamme kaikkein pyhimmän Hengen sanomatonta ja yli kaiken kiitettävää
valtiutta, sillä ainoa kaikkivoimallinen olet Sinä, jakaantumaton Kolminaisuus.
9. veisu. Taivaaseenastumisen kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan | tulit Jumalanäidiksi | ja joka ajassa
sanomattomasti ajattoman synnytit, || Sinua me uskovaiset yksin mielin ylistämme.
Troparit
Apostolit näkivät Sinun, maailman Vapahtajan, Kristuksen ja Jumalan, jumalallisesti menevän
ylös taivaaseen ja peläten ja riemuiten ylistivät Sinua.
Nähdessään jumaloituneen ruumiisi, oi Kristus, enkelit lausuivat toisilleen korkeudessa: Totisesti
Hän on meidän Jumalamme!
Oi Kristus Jumala! Nähdessään Sinut pilvien kantamana ruumiittomat voimat huusivat: Avatkaa
portit kunnian Kuninkaalle!
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Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, Jumalansynnyttäjä, Kristuksen, Jumalan Äiti! Nähdessäsi synnyttämäsi tänään kohoavan
maasta taivaaseen Sinä enkelten kanssa ylistit Häntä.
9. veisu. Isien kanoni. Irmossi, 6.säv.
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. |
Hänelle taivaallis-ten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Isän kanssa yhtä aluton ja hänen kanssaan hallitseva ikiaikainen Sana kokosi teidät
taistelutovereikseen ja varusti teidät Hengen väkevällä voimalla. Nyt te, pyhät, ylistätte Häntä aina
taivaallisten sotajoukkojen kanssa.
Te, sielujen ja ruumiiden lääkärit, estitte Areioksen hirveän harhaopin leviämisen, kun esititte
kaikille pyhän uskontunnustuksen. Sitä me seuraamme ja ylistämme aina teidän muistoanne, oi
pyhän työn tekijät.
Kristus, Sinä olet puhdas valkeus. Pelasta himojen pimeydestä minun sieluni, oi Valtias, niiden
palvelijoidesi esirukousten tähden, jotka saarnasivat, että Sinä olet aluton ja luomaton kaikkien
Luoja ja Jumala, Isän kanssa yhtä aluton.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinun selittämättömän ja sanomattoman synnytyksesi kautta on
kuolleille lahjoitettu ylösnousemus, sillä Sinusta on loistanut kaikille ihmisruumiissa Elämä, joka on
hajottanut kuoleman synkeyden.
Katabaasi
Iloitse, Kuningatar, | kunniakas neitseellinen Äiti! | Ei nerokkaimmankaan runoilijan kieli osaa
ansiosi mukaan Sinulle veisuja sepittää, | sillä ei yksikään ymmärrys | kykene synnyttämistäsi
käsittämään. | Sen tähden me Sinua || yksin mielin ylistämme.
Ylösnousemuseksapostilaari, 2. sävelmä
Tiberiaan järvellä olivat kalassa Sebedeuksen pojat, | Natanael, Pietari, kaksi muuta opetuslasta ja
Tuomas. | Kristuksen käskystä he heittivät verkon veneen oikealle puolelle ja saivat suuren saaliin. |
Kun Pietari tunsi Kristuksen, hän heittäytyi järveen ja ui Hänen luokseen, | joka ilmestyi näin
kolmannen kerran || ja antoi opetuslapsilleen leipää ja kalaa hiillokselta.
Isien eksapostilaari, 2. sävelmä
Viettäessämme tänään jumalallisten isien muistojuhlaa | me pyydämme, oi armollinen Herra | Päästä
heidän rukoustensa tähden kansasi kaikista harhaopeista || ja suo kaikkien ylistää Isää, Sanaa ja
Pyhää Henkeä.
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Taivaaseen astumisen eksapostilaari, 2. sävelmä
Opetuslastesi katsellessa Sinä, Kristus, | menit ylös taivaaseen ja istuit Isän oikealle puolelle. |
Edelläsi rientävät enkelit huusivat: "Avatkaa portit, || sillä Kuningas saapuu kunniansa kirkkauteen."
Kiitosstikiirat, 6. sävelmä
Ylösnousemusstikiirat
Sinun ristisi, oi Herra, on elämä ja ylösnousemus kansallesi. | Siihen turvaten me Sinulle, kuolleista
ylösnousseelle Jumalallemme, ylistystä veisaamme. || Armahda meitä.
Sinun hautaamisesi kautta, oi Valtias, | aukeni paratiisi ihmissuvulle, | ja vapahdettuina turmeluksen
vallasta me veisaamme ylistystä Sinulle, ylösnousseelle Jumalallemme. || Armahda meitä.
Veisuin ylistäkäämme Isän ja Hengen kanssa Kristusta, | joka nousi kuolleista, ja huutakaamme
Hänelle: | Sinä olet elämämme ja ylösnousemuksemme. || Armahda meitä.
Sinä, oi Kristus, nousit kolmantena päivänä haudasta, | niin kuin on kirjoitettu, | ja nostit kanssasi
esi-isämme. || Sen tähden ihmissuku Sinua kunnioittaa ja ylösnousemistasi veisuin ylistää.
Isien stikiirat, 6. sävelmä
Koottuaan kaiken hengen tiedon | ja tutkittuaan sitä tarkasti Pyhän Hengen johdatuksessa |
kunnialliset isät Jumalan innoittamina laativat pyhän ja autuuttavan uskontunnustuksen. | Se opettaa
selvästi, että Sana on yhtä aluton kuin Isä, | hänestä syntynyt ja totisesti yhtä olemusta Hänen
kanssaan. | Kunniakkaina, autuaina ja totisesti mieleltään jumalallisina || isät seurasivat apostolien
opetusta. (Kahdesti)
Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, ylistetty ja kunnioitettu olkoon Sinun
nimesi iankaikkisesti.
Saatuaan Pyhän Hengen valistuksen täyteyden Kristuksen julistajat, | evankeliumin opin ja pyhän
perimä-tiedon kaitsijat, | autuaat isät Jumalan innoittamina lausuivat lyhytsanaisen mutta
merkitykseltään suuren ja loistavan uskontunnustuksen. | He olivat saaneet ylhäältä ilmoituksen || ja
valistettuina esittivät Jumalan opettaman määritelmän.
Liitelauselma: Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun
kanssani liiton.
Kristuksen uskolliset palvelijat | ja Jumalan innoittamaan saarnaamiseen pyhitetyt jumalalliset
paimenet | kokosivat yhteen kaiken tietonsa ja viisautensa | ja oikeudenmukaisen vihan sytyttäminä |
karkottivat vaaralliset ja tauteja levittävät sudet | ja linkosivat Hengen lingolla eroon Kirkon
täyteydestä kuolemaan langenneet || ja parantumattomasti sairaat.
Kunnia... 8. sävelmä
Maailman ääristä kokoon kiiruhtanut pyhien isien kuoro | esitti opin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
yhdestä olemuksesta ja luonnosta | ja opetti Kirkolle Jumalan tuntemisen salaisuuden. |
Ylistäkäämme uskoen heitä autuaiksi ja lausukaamme: | Oi jumalallinen joukko, | Jumalasta
julistavat Herran vartiojoukon soturit, | te hengellisen taivaan valoisat tähdet ja salaisen Siionin
sortumattomat tornit, | te paratiisin tuoksuvat kukat ja Sanan kultaiset kielet, | te Nikean ylpeys ja
maailman kaunistus, || rukoilkaa hartaasti meidän sielujemme puolesta!
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Nikean pyhien jumalankantajaisien sunnuntai
Nyt... 2. sävelmä
Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Hän, joka Sinusta lihaksi tuli,
vangitsi tuonelan, | kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen voiman, vapahti Eevan, | kuoletti
kuoleman, ja me Hänen kauttansa eläviksi tulimme. | Sen tähden me veisaten huudamme: | Kiitetty
olet Sinä, Kristus, mei-dän Jumalamme, | näin suosiollinen meille. || Kunnia olkoon Sinulle.

Ensimmäisessä hetkessä evankeliumistikiira, 6. sävelmä
Oi Kristus, laskeuduttuasi alas tuonelaan | ja sitten noustuasi kuolleista | opetuslapset inhimillisesti
murehtivat eroaan Sinusta ja ryhtyivät askareihinsa. | Taas olivat veneet ja verkot | mutta ei
saalista. | Silloin Sinä, oi Vapahtaja, ilmestyit heille | ja, ollen kaiken Valtiaana, käskit heidän
heittää verkot veneen oikealle puolelle, | ja katso, heti sana muuttui teoksi kalojen paljoutena. | Ja
ihmeellinen ateria oli valmiina rannalla. | Niin kuin opetuslapset osallistuivat siihen ateriaan, salli
meidänkin hengessämme sitä nauttia, || oi ihmisiä rakastava Herra.
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